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Lokala anvisningar Ludvika remittent

Allmänt
Öppettider

Vardagar

07.30 – 16.00

Övrig tid: Akut färdigbedömd patient som klarar sig själv och
som inte kan vänta till nästkommande vardag hänvisas till
röntgen Falun.
I remissen skall tydligt framgå planering för patienten efter
undersökning. Skicka remiss i TakeCare. Kontakta röntgen i
Falun innan ni skickar patienten på tele: 023-49 22 72 eller
sökare 32 388.
Telefonnummer

Bokning/
Mån-fre kl:07.30förfrågningar 16.00

0240-49 53 50

Endast
internsamtal
Fax

0240-49 53 58

Läkare Falun Dag- och jourtid

023-49 24 63

0240-49 53 07

Undersökningsutbud

Konventionella röntgenundersökningar och datortomografi. För
övriga undersökningar vidarebefordras remissen till röntgen
Falun.

Bemanning

Mån-fre kl 07.30 - 16.00 finns sköterska, undersköterska och
sekreterare i tjänst.

Ankomst

Alla tidsbokade och akuta patienter till röntgen ska alltid anmäla
sin ankomst i stora receptionen vid entrén.

Akuta röntgenundersökningar i Ludvika
Skelett och
lungor

Remiss skrivs i journalsystem. Patienten skall finnas på röntgen
Ludvika senast kl 15.30.

Datortomografi

Kontakta alltid röntgen för tidsplanering innan patienten
skickas!
Remiss skrivs i journalsystem. Patienten skall finnas på röntgen
Ludvika senast kl 15.30. Endast patienter över 16 år. Patienten
skall vara stabil utan allmänpåverkan eller behov av övervakning.
Aktuellt kreatininvärde ska alltid finnas vid undersökningar som
kräver intravenös kontrast.

Upprättat av: Viklund Backius Marita /Bild- och funktionsmedicin Dalarna /Avesta
Godkänt av: Lindberg Madeleine /Bild- och funktionsmedicin Dalarna /Avesta
För verksamhet: Bild- och funktionsmedicin Ludvika; Bild- och funktionsmedicin Dalarna
Dokumentsamling: Remittentanvisning BFM Remittentanvisning BFM

Instruktion

Lokala anvisningar Ludvika remittent

Akuta röntgenundersökningar som ska skickas direkt till
Falun (via akutmottagningen Falun):
Om det redan från början står klart att patienten kommer att remitteras till Falun:
 Konventionell röntgen vid tex öppna frakturer, tydliga felställningar
och/eller svåra smärtor
 Datortomografi trauma
 Datortomografi hjärna vid strokelarm där trombolys eller trombektomi kan
vara aktuellt.
 Datortomografi thorax/buk vid misstanke om dissekerande
aortaaneurysm (instabil patient) eller vid misstanke om rupturerat
aortaaneurysm.

Viktiga upplysningar
Röntgenremissen ska skrivas i journalsystemet TakeCare. Remittentanvisningar
finns på Intra samt tillgängligt via TakeCare. När remittenten valt undersökning finns
en blå informationsknapp. Klicka på den blå knappen för anvisning om vald
undersökning.
Kreatininvärde

Konsultationsremiss

Aktuellt kreatininvärde ska alltid finnas vid
kontrastmedelsundersökningar och inte vara äldre än 3
månader.
Remitterande enhet skickar konsultationsremiss till berörd
enhet i TakeCare.

Smärtlindring

Smärtpåverkad patient ska vara smärtlindrad vid
undersökningstillfället för att bildtagning ska kunna
utföras. Remittenten ansvarar för smärtlindring före, under
och efter undersökningen. DLM2 kan vara behjälpliga vid
påfyllning om det finns ordination av remittenten i
TakeCare.

Efter poliklinisk
undersökning

Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan svar på polikliniska
undersökningar föreligger.
Uppgift om tänkt vidare handläggning av patienten
skall tydligt framgå i remissen.

Handläggning efter
röntgen (akuta
patienter)

Patienter från avdelning och Ludvika/Grängesberg
vårdcentral på Ludvika lasarett hänvisas tillbaka till
respektive enhet.
Övriga enheter: Står det inget i remissen om vidare
handläggning, inväntar rtgssk/-usk röntgensvaret. Är
röntgensvaret utan anmärkning skickas patienten hem och
hänvisas att ringa sin vårdcentral vid fortsatta besvär eller
frågor.
I remissen ska det framgå vart patienten ska hänvisas
vid patologiskt fynd.

Handläggning av
primärvårdsjourens
patienter som sökt
kväll/helg och ska
röntgas nästföljande
vardag

Primärvårdsjouren skriver upp vilka patienter det gäller och
lämnar listan till röntgen nästföljande vardags morgon.
Patienterna hänvisas till röntgens väntrum.
Handläggning efter röntgen: Står det inget i remissen
om vidare handläggning, inväntar rtgssk/-usk
röntgensvaret. Är röntgensvaret utan anmärkning skickas
patienten hem och hänvisas ringa till sin vårdcentral vid
fortsatta besvär eller frågor.
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I remissen ska det framgå vart patienten ska hänvisas
vid patologiskt fynd.

Handläggning av
Vid försämrat allmäntillstånd kontaktas
patient med försämrat Ludvika/Grängesberg-vårdcentral. För inneliggande
allmäntillstånd.
patienter kontaktas respektive vårdavdelning.
Vid hjärtstopp/kontrastmedelsreaktion utlöses hjärtlarm
(5555).
Transport av patient

Röntgen beställer transport i de fall patienten är behov av
detta. Det ska tydligt framgå i remisstexten vilken typ av
transport som krävs.

Granskning av bilder
och utlåtande/
röntgensvar

Granskning av tidsbeställda undersökningar sker av
radiolog i Falun, Avesta, Mora eller av extern granskare.
Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan poliklinisk
undersökning granskas. Utlåtanden/röntgensvar skickas till
remitterande läkare elektroniskt via journalsystemet
(TakeCare).

Tillsyn och
övervakning av
patient
Remittentanvisningar

Patient som kräver övervakning eller tillsyn ska
ha följeslagare. Remitterande enhet
samordnar detta innan undersökning.
Finns på Intra samt via TakeCare. När remittenten valt
undersökningar finns en blå informationsknapp. Klicka på
denna för anvisning om vald undersökning.

SVF-standardiserade
vårdförlopp

Information om införda vårdförlopp vid cancermisstanke
med kriterier och utredningsgång finns på landstingets
intranät Intra.
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